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Avaleht

Sisaldab järgmisi teemasid

• SÜNDMUSTE KALENDER
– Kultuur
– Sport
– Lähenevad sündmused (vähemalt 5 päeva enne algust) peaks kajastuma 

esilehel, peale sündmust suunduma automaatselt arhiivi)

• UUDISED
– Värsked uudised kajastuvad esilehel pealkirjana ja esimese lõiguga uudisest. 

Võimalus pealkirja juurde lisada pildimaterjali (analoog Delfile)
– Uudiste Arhiiv
– Kajastatakse mujal ajakirjanduses piirkonnakohta kirjutatut
– Igale vallale oma uudiste nurgake

• TEENUS
– Ettevõtted
– Hobid
– Vabaaeg
– Koolitused
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Avaleht

Sisaldab järgmisi teemasid
• KAART

– Huviväärsused
– Külade piirid
– Valdade piirid

• AMETLIKUD TEADAANDED
– Esilehel Kuvatakse ainult pealkiri;
– Teatele klikates avaneb uus lehekülg, kus kuvatakse kogu tekst;
– Teadaande all näidatakse  originaal allikas;
– Vajadusel suunatakse automaatselt originaalallika juurde;
– Arhiiv;

• KUULUTUSED
– So sissetuleku allikas
– Tööpakkumised
– Kinnisvara 
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Avaleht

Sisaldab järgmisi teemasid
• FOORUM

– Teemaalgataja vastutab foorumi sisu ja seal üles tekitatud 
probleemide lahendamise alustamise üle

• POLIITIKA
– Valimised
– Sõnavõtud
– Arvamused

• ÜHISTRANSPORT
– Teavitused Graafiku muudatustest

• POLITSEI JA PÄÄSTEAMETI TEATED
• MUUD TÄHTSAD TEADAANDED

• EESTI energia,
• jne

Lilli Küla Arendamise Selts 



Struktuur
Sündmuste kalender

• Sisaldab kõigi portaaliga liitunud valdades tegutsevate ürituste korraldajate poolt ülespandud
infot. Sündmuste kalender peab olema ühilduv valdade endi kodulehtedel kajastatud
kalendritega, üleriigiliselt leiduvate meie piirkonna sündmusi sisaldavate kalendritega ja
suudaks automaatselt koguda ürituste korraldajate endi interneti lehelt saadavat infot.
Kalendris võiks olla erineva värviga tähistatud:

– Kultuurisündmused

– Spordisündmused

– Laadad

– Koosolekud

– Koolitused
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Struktuur
Uudised

• Sisaldab kõigi portaaliga liitunud valdades tegutsevate ürituste korraldajate,
Külaseltside Valdade ja poolt ülespandud infot. Kõige parem oleks, kui uudiste
rubriik oleks ühilduv ja suudaks automaatselt koguda infot kõigi projektiga liitunute
endi interneti lehelt saadavat infot.
– Põhirõhk kohalikel uudistel;

– Piirkonda kajastavate üleriiklikes meediates avaldatud materjalid;

– Valdade kodulehel avaldatud uudised ja teated kajastuksid automaatselt vastava valla uudiste 
lõigu all;

– Uudiseid peavad saama lisada kõik registreerunud kasutajad, materjali õigsuse ja eetilisuse eest 
vastutab  uudise lisaja;

– Toimunud Spordisündmuste kajastused;

– Toimunud Laatade kajastused;

– Toimunud koosolekute kajastused; 

– Vajadusel toimunud koolituste kajastused

– Vajadusel viited avalikustatud pildiarhiividele

– Pildi lisamise võimalus (pildi maht piiratud, automaatselt vähendab resolutsiooni, et mitte 
ülekoormata lehte)

• Uudised võiksid olla pealkirjadena kajastatud kodulehel maksimum 2 nädalat, 
seejärel paigutataks need arhiivi.
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Struktuur
Teenus

• Sisaldab kõigi portaaliga liitunud valdades tegutsevate teenusepakkujate avalikult
kättesaadavat informatsiooni. Juhul, kui soovitakse andmeid täpsustada või esile tuua
oleks see tasuline informatsioon, millega portaal võiks teenida ühe osa oma
ülalpidamiskuludest.
– Võimalus eraldi valida erinevate valdade territooriumitele registreeritud ettevõtjate vahel;

– Andmed MTR, Äriregister

• Pakuks välja mitu erinevat hinnagruppi
– MTÜde ja kodaniku algatuse korras tasuta pakutavad tooted ja teenused (tasuta);

– MTÜde ja kodaniku algatuse korras tasu eest pakutavad tooted ja teenused (hinnagrupp 1)

– Piirkonnas registreeritud ettevõtete poolt pakutavad teenused ja tooted (hinnagrupp 2)

– Piirkonnas registreeritud ettevõtete poolt pakutavad teenused ja tooted koos lisamaterjaliga (hinnagrupp 3)

– Piirkonnas registreeritud ettevõtete poolt pakutavad teenused ja tooted esilehel (hinnagrupp 4)

– Väljaspool piirkonda registreeritud ettevõtete poolt pakutavad teenused ja tooted (hinnagrupp 5)

– Piirkonnas registreeritud ettevõtete poolt pakutavad teenused ja tooted koos lisamaterjaliga (hinnagrupp 6)

– Piirkonnas registreeritud ettevõtete poolt pakutavad teenused ja tooted esilehel (hinnagrupp 7)

• Põhirõhk kohalikel teenuste pakkujatel;

• Eraldi rubriigid;
– Ettevõtted

– Hobid

– Vabaaeg

– Koolitused

• Võimalus oma teenust välja tuua esilehel;
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Struktuur
Kaart

• Plaan on kasutada www.puhkaeestis.ee kaarti. Sisaldab kõigi
portaaliga liitunud valdade koondkaarti (iga vald eristuks
kaardil vastavalt oma piiridele), vastavale kaardi alale hiirega
liikudes avaneb piirkonna info ja piirkonna kirjeldus;

• Kaardi alale hiirega liikudes ja kaardi alal olles kaardi aken
suureneb vähemalt 2X;

• Kaart on interaktiivne ja kaardil vilgub vastavalt esilehel
väljatoodud ürituse tüübile (oma värv) ürituse
toimumiskoha peal vastav märguanne;

– Märguandele kursoriga liikudes avaneb ürituse
lühikirjeldus.
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Struktuur
Kaart

• Kindla valla peale hiirega klikates avaneb uus vaheleht, kus
ühes pooles on valla üldinfo (valla kodulehelt) ja võimalus
siseneda otse valla kodulehele ja teises pooles valla kaart
koos külade piiride ja tähtsamate objektidega;

• Küla või tähtsa objekti peale klikates avaneb koduleht
(lingitakse portaaliga) või informatsiooni aken;

• Küladel kodulehe puudumisel võimalik portaali
alamdomeenina luua oma koduleht.

Lilli Küla Arendamise Selts 



Struktuur
Ametlikud teadaanded

• AMETLIKUD TEADAANDED

– Kuvatakse iga liitunud valla 

– Kuvatakse viimase 7 päeva jooksul avaldatud ametlike teadaannete 
pealkirjad, peale klikates avaldatakse terviktekst.

– Hangitakse otsingumootori abil leheküljelt 
www.ametlikudteadaanded.ee; liitunud valdade kodulehekülgedelt;

– Teadaande lõpus on viide originaalallikale;

– Vajadusel suunatakse automaatselt originaalallika juurde;

– Peale tähtaja möödumist link automaatselt teisendatakse kausta 
“arhiiv”

– X-tee automaatteenus, (rääkida RIK iga)
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Struktuur
Kuulutused

Kuulutuste rubriik võiks olla üks sissetuleku allikas portaalile, peaks sisaldama eri rubriike:

• Ost

• Müük

• Tööpakkumised

• Varia

• Kinnisvara

– Teha koostööd suuremate kinnisvaraportaalidega

– Teha koostööd valdadega vallavara müügiobjektide osas

• Uute kuulutuste lisamisel võiks esilehel olla näha eri rubriikide all lisatud uute kuulutuste arv (viimase 5 
päeva)

• Kuulutus esilehel võiks olla lisatasu eest.

• Eraldi rubriik ainult ettevõtjatele, kuhu pääseb sisse ainult identifitseeritud kasutaja. 

– Omavahelised avaldamist vajavad probleemid

– Tööjõu info

– jne
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Struktuur
Foorum

• Foorum võiks kajastada esilehel viimaste 10 päeva jooksul algatatud teemaga, 
teemale linkides avaneks eraldi foorumi leht.

– Teema algataja vastutab foorumi sisu ja seal üles tekitatud probleemide 
lahendamise alustamise üle;

– Foorumil kindel reeglistik;

– Reeglistiku läbi lugemata siseneda ei saaks;

– Põhjendamatu laimu või muu sobimatu tegevuse eest võimalus teha algatus 
pädevale organile menetluse algatamiseks;

– Põhjendamatu laimu või muu sobimatu  kommentaari esitaja IP aadressi 
kindlaks tegemine; kommentaari kustutamine ja IP aadressi blokeerimine;

– Teema algataja isikutuvastamine;

– Kommenteerijad ei pea olema liitunud kasutajad;

– Moderaatoril õigus sobimatu kommentaar kustutada

– Kommentaari saab avaldada ainult “turvakoodi” CAPTCHA scripti. Vajalik 
selleks, et autorobotid ei saaks kommentaare ise avaldada.
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Struktuur
Poliitika

• Eraldi leht poliitilistele organisatsioonidele ja teistele registreeritud kasutajatele 
oma seisukohtade andmiseks, kaitsmiseks jne 

– Blogid

– Arvamuse rubriigid

– Sõnavõtud

– Seisukohad

– Valimised 

– Sisselogimine ID kaardi või mobiil IDga.

– Peab ennast määratlema kodanikuühiskonna kontekstis. See info kajastatakse alati tema 
avaldatud artiklite juures;

– Eraldi kasutajate grupp, kes saab asju üles laadida, kuid kustuda ei saa.

– Kustutamise õigus ainult Moderaatoril
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Juurdepääsud,
Kasutajagrupid

• Kõigile juurdepääsetav

• Kasutaja grupp 1 Tehniline administraator Süsteemi töö tagamine

• Kasutaja grupp 2 Administraator

Kogu lehe sisu haldus ka kontroll

• Kasutajagrupp 3 Sisuhaldurid

• Ei saa hallata kasutajakontosid, saab muuta ainult enda poolt sisestatud asju,

erineva kaaluga sisuhaldurid;
1. Sporditegelased,

2. Kultuuri tegelased

3. Vallaesindajad

4. Külade esindajad

5. Ettevõtjad (tasuline) (peab olema pakkuda võimalust oma info avaldamiseks, (bänner, kalender, muu teade) Sisestab ise oma info, 
avaldamiseks peab  saama aktsepti moderaatorilt, (peale arve maksmist, Pangalink liiga kallis)

6. (politsei, päästeamet, ühistranspordi info)

valla esindaja huvigrupi esindaja. Piirkonna info ja sündmuste sisestaja
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Portaali
Jõudlus

• Kasutada võib-olla MICROLINK serverit, et 
tagada suurem jõudlus

• Palju võib olla korraga kasutajaid,

• Palju võib korraga olla sees moderaatoreid

• Päringutele reageerimise aeg või kaardilt 
otsimise aeg ei tohi olla üle 3 sek
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Turvalisus

• ID –kaart

• Mobiil ID

• Sisuhalduritele Intranet e sisuhaldurite 
töökeskkond. Võimalus sisemiselt jagada infot 
ja kommentaare mingi asja kohta, mis kunagi 
avalikuks ei lähe.

• Töökeskkonda sisenemine kas parooli või ID 
kaardi abil.
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Kasutustingimused
ja reeglid
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